EDITAL DIR Nº 018/2017
DISPÕE SOBRE SUBMISSÃO DE TRABALHOS
À I MOSTRA DE TRABALHOS EM DIREITO
PREVIDENCIÁRIO E EM DIREITO DO
TRABALHO.

O Diretor da CNEC/IESA, mantido pela Campanha
Nacional de Escolas da Comunidade, no uso das
suas prerrogativas institucionais e legais, torna
público o lançamento do presente:

EDITAL
A Faculdade CNEC Santo Ângelo, integrante da Campanha Nacional das escolas da
Comunidade - CNEC, por meio do Curso de Direito e do Programa de Pós-Graduação, Pesquisa
e Extensão torna público aos interessados(as) a presente chamada de Trabalhos Acadêmicos
para a sua apresentação, a realizar-se nos dias 15 de setembro de 2017, na CNEC Santo
Ângelo, que se constituirá das etapas a seguir:
1. OBJETIVOS:
Apresentar e debater temáticas nas áreas de Direito Previdenciário e Direito do Trabalho.
2. JUSTIFICATIVA
A justificativa da realização do evento está na relevância dos temas e na necessidade de
constante ampliação do conhecimento nas áreas de áreas de Direito Previdenciário e Direito do
Trabalho.
3. PÚBLICO-ALVO
Graduandos, graduados, pós-graduandos e pós-graduados na área do Direito ou áreas afins.
4. SUBMISSÃO DE TRABALHOS
4.1 O Comitê Científico receberá resumos expandidos por meio do e-mail
1432.posgraduacao@cnec.br partir das 00h00mim do dia 15 de agosto de 2017 até as 23h59min
do dia 04 de setembro do corrente ano.

4.2 A relação de resumos expandidos aprovados para apresentação será divulgada,
impreterivelmente, até 11 de setembro de 2017.
4.3 Dos trabalhos apresentados, dois serão selecionados para publicação na Revista do Curso
de Direito – (Re)Pensando Direito da CNEC Santo Ângelo. Os artigos aprovados para
publicação na Revista serão divulgados até o dia 21 de setembro de 2017.
4.4 Os trabalhos serão apresentados no dia 15 (sexta-feira) de setembro de 2017, em salas da
CNEC, no endereço Rua Dr. João Augusto Rodrigues, 471- Santo Ângelo - RS, em horários préestabelecidos entre 8h30min e 12h.
5. INSCRIÇÕES
5.1 As submissões de resumos expandidos serão efetuadas mediante a inscrição do(s) autor(es)
na Mostra.
5.2 A inscrição deverá ser realizada no site www.palestrasdafbr.com.br. Após gerar boleto e
efetuar pagamento.
5.3 Realizada a inscrição o(s) autor(es) poderão submeter o resumo expandido para o e-mail
1432.posgraduacao@cnec.br
5.2.1 O(s) autor (es) poderá (ão) encaminhar até dois resumos, com, no máximo, até 3 (três) coautores. Para cada resumo envio deverá ser realizada uma inscrição.
5.3 Os resumos expandidos deverão versar sobre temas de Direito Previdenciário e Direito do
Trabalho.
5.4 O valor da inscrição na Mostra é de R$ 40,00, por trabalho.
5.5 Os resumos apresentados serão publicados em Anais do evento.
6. DAS REGRAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS E ARTIGOS ACADÊMICOS
6.1 O resumo deve conter título, problema de pesquisa, objetivo, metodologia e conclusão. O
arquivo deve ser enviado em formato “doc” Word, utilizando a fonte Times New Roman, tamanho
12, sem espaçamento, sem recuos, todo justificado, com no mínimo 2.500 caracteres e no
máximo 5.000 caracteres com espaços, incluso todas as partes textuais, pré-textuais e póstextuais. Não é preciso citar as referências no resumo expandido.
6.2 O título do resumo expandido deverá ter todas as letras em maiúsculo, centralizado, em
negrito, fonte Times, tamanho 12. Na sequência, nome completo do autor/dos autores (alinhados
à direita), constando as seguintes informações em nota de rodapé: titulação, instituição de
origem, órgão de patrocínio ou fomento, endereço eletrônico.
6.3 O(s) dois autor (res) dos resumos aprovados, é obrigatório o envio de artigos acadêmicos
para posterior publicação de acordo com as normas de formato da revista.

6.4 O artigo acadêmico completo deverá ser submetido ao e-mail 1432.posgraduacao@cnec.br
em formato Word, com identificação.
6.8 Serão concedidos certificados de apresentação de trabalhos ao(s) autor(es) do(s) resumos
expandidos que apresentarem os trabalhos.
7. DA SELEÇÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS
7.1 Os resumos expandidos e artigos acadêmicos serão selecionados com base nos seguintes
critérios:
a) Clareza na explicitação dos objetivos e da metodologia;
b) Indicação das conclusões alcançadas, quando aplicável;
c) Originalidade;
d) Relevância temática;
e) Contribuição científica;
f) Obediência às normas especificadas para apresentação dos trabalhos.
7.2 Os resumos serão analisados pelo sistema double blind review, por avaliadores designados
ad hoc.
7.3 O trabalho inscrito poderá ser selecionado, na forma apresentada, ou rejeitado se não
atender aos dispostos no presente Edital.
7.4 Cada proponente receberá um e-mail com a confirmação de aceitação de seu resumo e de
seu artigo.
8. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS APROVADOS
8.1 Cada trabalho selecionado deverá ser apresentado por seu(s) respectivo(s) autor(es) no dia
15 de setembro de 2017, no horário a ser indicado na programação.
8.2 Os trabalhos serão desenvolvidos por meio de cronograma disponibilizado no site do evento,
bem como mencionado nas portas das salas nas quais ocorrerão as apresentações.
8.3 A apresentação do trabalho terá duração de até 10 (dez) minutos, prorrogáveis, se for a
necessidade, por mais 5 (cinco) minutos, em modalidade oral, permitindo-se o uso de
PowerPoint, caso esse seja o desejo dos apresentadores. A apresentação nessa modalidade
deverá observar estritamente o cumprimento do prazo já mencionado.
8.4 Os resumos expandidos apresentados na Mostra serão publicados nos Anais do Evento.
9. DO CRONOGRAMA
9.1 Datas previstas para o envio e resultados da avaliação:
15/08/2017 – Data de início do prazo para o envio do Resumo;
04/09/2017 – Data final do prazo para o envio do Resumo;
11/09/2017 – Resultado dos Resumos Aprovados;
15/09/2017 – Apresentação dos Trabalhos na V Mostra
21/09/2017 – Resultado dos Artigos Aprovados para publicação na Revista;

30/10/2017 – Data final do prazo para o envio dos Artigos para inclusão na Revista.
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 Os casos omissos referentes aos resumos e artigos deverão ser apresentados para o
Comitê Científico, não cabendo recurso da sua decisão.
11. CONTATO
11.1 Havendo dúvidas ou questionamentos referente a este Edital entrar em contato por meio do
e-mail: 1432.posgraduacao@cnec.br
Comitê Organizador
Ms. José Lauri Bueno de Jesus
Dr. Doglas Cesar Lucas
Dra Salete Oro Boff
Comitê Executivo
Ms. Clarisse Goulart Nunes
Ms. Isabel Cristina Bretas Duarte
Dra Salete Oro Boff
Ms. Vera Maria Werle

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Santo Ângelo, 11 de agosto de 2017.

Dr. GILBERTO KERBER
Diretor CNEC/IESA

